
 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO COPEME 
 

 

Aos quatorze dias  do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às treze horas e  vinte 

e dois minutos, no auditório do bloco de salas , reuniu-se o Comitê Permanente de 

Moradia Estudantil, em sua 3ª reunião ordinária do ano de 2015, convocada por sua 

presidente, Joseane Mendes Teixeira, com a finalidade de dar prosseguimento com as 

discussões a respeito da  ocupação das novas moradias de Mariana. Compareceram a 

reunião os seguintes discentes: Iara Marinho Reis, representante titular das 

Repúblicas Federais de Mariana, Lucas Bezerra Motta Câmara, representante titular 

das Repúblicas Particulares de Mariana, Mirella Almeida Orsi, representante suplente 

das Repúblicas Particulares de Ouro Preto, Mariana Coelho de Toledo, representante 

titular do Diretório Acadêmico dos Estudantes, Raphael Costa de Souza, 

representante titular das Repúblicas Federais de Ouro Preto, Juliana de Conti 

Macedo, representante suplente da Associação de Pós-Graduandos da UFOP, bem 

como os seguintes representantes da administração superior: Joseane Mendes 

Teixeira, representante titular da PRACE, Leandro Andrade Henriques representante 

titular da PRACE, Edmundo Dantas Gonçalves, representante titular da Prefeitura do 

Campus, Greiciele Macedo Morais, representante titular da Pró-reitoria de 

Planejamento, Andréa Bertelli, representante titular da Pró-reitoria de Administração. 

Não houve representação dos discentes do campus de João Monlevade. Foram 

discutidos na reunião os seguintes tópicos: Falta de recurso do PNAES para a 

conclusão das moradias em Ouro Preto, apontada pela representante da Pró-Reitoria 

de Planejamento Greiciele Macedo Morais e pelo prefeito do campus Edmundo 

Dantas. Foi discutido qual seria o critério para moradias familiares nas casas: casais 

com ou sem filhos, mães solteiras, casais com união estavel comprovada. Foi 

sugerida que os apartamentos para 12 pessoas fossem utilizados pelos alunos de pós 

graduação e famílias. Os membros do comitê ficaram de pesquisar sobre moradias 

familiares em outras universidades. Ficou estabelecido que será criado um formulário 

para saber as demandas habitacionais de Mariana. A discente Iara Marinho ressaltou 

a importância de estabelecer a ocupação das novas moradias de maneira não 

exclusiva. A presidente deste comitê começou a leitura do estatuto das repúblicas de 

Mariana para que pudessem ser alterações e ou adendos. Ficou pré estabelecido que 

estudantes de graduação e pós graduação poderiam ocupar as novas moradias. Foram 

levantadas opções de ocupação das casas somente por alunos de cursos sediados em 

Mariana, alunos com cursos nos campi Ouro Preto e Mariana, prioridade por classes 

de vulnerabilidade econômica. A presidente da Comissão juntamente com o 

representante titular da PRACE Leandro Andrade ficaram de se juntar para levar um 

esboço de um estatuto para as novas moradias mesclando aspectos positivos das 

diferentes modalidades de moradia da UFOP. Ficou agendada uma visita às casas 

novas de Mariana e às Repúblicas Federais de Mariana para o dia vinte de maio as 

8:30 com saída do campus de Ouro Preto às 8:00. Ficou agendada também a quarta 

reunião do comitê para o dia vinte e dois de maio as 15:00 na sala de reuniões da 

PRACE. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, às quinze horas 



 

 

e vinte minutos, agradecendo a presença de todos.   Para constar, lavrou-se a presente 

ata, que, aprovada, vai ser devidamente assinada pelos representantes presentes. 
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